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КРА. ГУЈЕВАЦ 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ш-IЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА 

ВЕЋУ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА 

У КРАГУЈЕВЦУ 

На седници Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу одржаној 

24. 12.2020. (број одлуке: О 1-1 /4822-2 1) и на седници Већа за техн ичко-технолошке науке 

одржаној 20.01.202 1. (број одлуке:ЈV-04-1 6/ 16) одређени смо за чланове Комисиј е за 

подношење извештаја за оцену научне заснованости теме и испуњености услова 

кандидата за израду докторске дисертације: 

РА ЧУНА РСКА СИМУ ЛАЦИЈА И ОПТИМИЗАЦИЈА ПОСТУПКА 

ЗАВАРИВАЊА АЛУМИНИЈУМСКИХ ЛЕГУРА 

у научној области Машинско инжењерство кандидата Андреје Радовановића, маст. инж. 

маш. На основу података којима располажемо достављамо следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Научни приступ проблему предложеног нацрта докторске дисертације и процена 
научног доприноса крајњег исхода рада 

У предложеном нацрту докторске дисертације кандидат Је образложио предмет 

истраживања наводећи актуелности и значај предложене теме у области рачунарске 

симулациј е и оптимизације поступ ка заваривања алум ин ијумских легура. 

Генерални циљ истраживања је креирање софтверског алата кој и омогућава брзу 

оптимизацију процеса заваривања за добијање бољих механич ко-металографских 

карактеристика заварених спојева алуминијумских легура. Квалитет завареног споја се 

може дефи нисати у погледу својстава као што су геометрија, механич ко-металографска 

свој ства и деформације након завар и вања. Успостављање корелација између параметара 

процеса заваривања и механич ко-металографских карактеристика завареног споја, 

омогућиће креирање софтверске симулације поступка заваривања са датим параметрима, 

у циљу предвиђања механичких карактеристика завареног спој а (затез на чврстоћа, 

отпорност на савијање и тврдоћа) као и микроструктуре (величина и обли к зрна) и 

евентуално појављивање микропрслина. 



Веза са досадашњим истраживањима 

Увидом у објављене радо ве у научним и стручним часописима, као и радове објављене на 

међународним конференцијама може се закључити да је кандидат Андреја Радовановић 

био укључен у истраживања из области рачунарске симулације, нумеричког моделирања и 

оптимизације. Веома значајно за успешну реализацију планираних активности , је велико 

практично искуство кандидата у области заваривања алуминијумских компоненти у 

области шинске индустрије, више од 3 године, у компанијама које се баве производњом 

елемената шинских возила. Кандидат поседује и лиценцу Међународно г инжењера 

заваривања lWE/EWE, бр. лиценце: SRBЛWE/0061 1 . 

Рад у оквиру предложене дисертације омогућава кандидату да оствари континуитет у свом 

истраживачком раду, што поред стручног усавршавања кандидата има за циљ и 

оптимизацију поступка заваривања алуминијумских легура у циљу добијања 

одговарајућих механичких и металографских карактеристика заварених спојева који имају 

примену у реалној производњи у области шинске индустрије. 

Предстој ећа истраживања кандидата такође настављају истраживања у којима је кандидат 

учествовао до сада, према листи наведених радова, као и радове других аутора, а ослањала 

би се на публиковане радове следећих аутора: 

(Nenad Grujovic, Fatima Zivic, Miros lav Z ivkovic, Milan Sljivic, Andreja Radovanovic, Lt1ka 
Bukvic, Milos Mladenovic, Aleksandar Sindjeli c, 20 17) 1 приказује развој нових композитних 
материјала применом адитивних технологија, у оквиру којих софтверско юделирање за 

дизајн материјала представља основу развој а ових дигиталних производних технологија. 

Приказан је софтверски развој САО модела финалних производа, при казана производна 
. . 

технологија и њена оптимизација, као и утицај п араметара процеса производње на 

квалитет финалног производа. 

(Nenad Grujov ic, Miгoslav Z ivkovic, Fatima Z ivic, Milan Slj ivic, Andreja Radovanovic, Milos 
Mladenovic, 2015)2 проучава оптим изацију трошкова производње код примене адитивних 
технологија које су базиране на софтверском управљању производног процеса. Приказан 

ј е преглед адитивних технологија производње и утицајних трошкова на цену производа, 

као и варијабли у процесу нумеричке оптимизације. Анализиран је један случај с аспекта 

св их трошкова у производњи , и дата упоредна анализа две прои з водне технологије . 

enad Grujovic, Fatima Zivic, Miroslav Zivkovic, Mi lan Sljivic, Andreja Radovanovic. Luka Bukvic, Milos 
Mladenovic, Aleksandar Sindjelic, Custom design of furnitLJre elements Ьу fllsed filament fabrication, Proceedings 
of the lnstitution of Mechaлical Engineers, Part С: Journal of Mechanical Engineeri ng Science, 20 l 7, Vol. 23 Ј , о. 

1, рр. 88-95, ISS : 0954-4062 
~ Nenad GrLJjovic, Miroslav Zivkovic, Fatima Zivic, Milan Sljivic, Aлdreja Radovanovic, Milos Mladenovic, Cost 
Optimization of Additive Manllfacturing in Wood lndustry, l 2th lnternational Conference оп Accomplisl1ments in 
Electrical and Mechanical Engineering and I nfТomation Technology - DEMI 20 15, Banja Lt1ka, Bosna i 
Hercegovina, 29 - 30 maj 2015., рр. 275-286, ISB 978-99938-39-53-8 



(М. ls lam, А. Bt1ijk, М. Rais-Rohani, K.Motoyama, 2014)3 анализира нумеричку 
оптимизациј у процеса заваривања базира ну на симулациј и за варених структура. Дат је 

један предлог метода оптим изације код процеса заваривања који се базира на методи 

коначн их елемената и генетским ал горитмима. При казан је н ачин оптимизације 

параметара као подршка експерименту са циљем утврђивања оптимал них параметера 

процеса заваривања с аспекта тражених карактеристи ка заверног споја. 

(О. Weller, С. Hagenlocher, Т. Steeb, R. Weber, T.Graf, 20 18)4 у раду је приказан начин 
карактеризације и оптим изациј е алум ин ијумских легура применом корелације дигиталних 

слика. Анализирана ј е комбинација експерименталн их испитивања са нумеричким и 

софтверским методама оптимизације. 

(О . Pathak, R.P. Singh, S. Gaur, У. Balu, 2020)5 ан ал изира утицај различитих параметара 
заваривања на затезну ч врстоћу заварених спојева код челика са ниским садржајем 

угљени ка. 

(М . Vigneshwar, S.Т. Selvamani , Р . Hariprasath, К. Palani ku mar, 20 18)6 проучаване су 
механичке карактеристике, металуршка својства и замор код фрикционо заварених 

разл ичитих легура алуминијума, с аспекта оптимизованих услова завари вања. Посматране 

су легуре серије бххх, као широко примењен и материј ал и . Заваривање ле гура 

алум ин иј ум а серије бххх са другим врстама алум инијумских легура је изузетно знач ајно 

код елемената код кој их се захтева смањена тежин а. 

2. Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућују да је предложена 

тема од значаја за развој науке 

Предмет. циљеви и хипотезе о ве дисертаци је обухвата ју следеће 

Предмет ове докторске дисертације ј е софтверска симулација и оптимизација процеса 

параметара заваривања алумиН ИЈУМСких легура, односно систематско истраживање 

могућности оптимизације параметара за пости зање захтеваних карактеристика завареног 

спој а, с аспекта финалних механич ко-металографских карактеристика алуминијумских 

легура , за практич ну примену у области шинске и ндустриј е . 

3 М. Islam, А. Buijk, М. Rais-Rohani, K.Motoyama: Simulat ion-based numeгieal optimization of аге welding 
pгoeess fог гedueed distortion in welded stгuetu гes , 54-64. 20 14 
4 О. Well eг, С. Hagenloeheг, Т. Steeb, R. WеЬег, Т.Gгаf, Se l f- гestгaint hot eгaeking test fог alurninum alloys using 
digital images eoггelation, 1 Oth CIRP Сопfегеnее on Photonie Teehnologies, 430-433 , 20 18 
5 D. Pathak, R. P. Singh, S. Gauг, V. Balu, Expeгimental investigation of effeets of weldi11g euггent and e l eetгode 

angle on tensile stгength of shielded metal аге vvelded low сагЬоn steel plates, 929-93 1, 2020 
6 М. Vigneshwaг, S .Т. Selvamani, Р. 1-Iaгi pгasath, К. Pal ani kLrmaг, A11alysis of meel1anieal. metal l uгgieal and 
Fatigue behavioг of fг i eti on "ve lded АА60661 - АА2024 dissi milaг aluminum alloys in optim ized eondition, 7853-
7863, 20 18 



Основни циљ предложене дисертације је оптимизација процеса и параметара заваривања 

који ћ е бити усмерени ка практичн ој примени заварених спој ева на елементима који се 

користе у области шинске индустриј е. Легуре на бази алуми н ијума су веома специфичне 

због свој их својстава (густина, механичке карактеристике, короз ио н а отпорност, 

деформабилност и могућност заваривања , цена) и њихово истраживање с аспекта 

завари вања је веома актуел но. Рад има за циљ да анализира утицај улазних параметара 

заваривања (амб иј ентал ни и процесни) алуминијумских легура, као и утицај истих 

параметара на комбинације група алум инијумских легура, у циљу добијања захтеваног 

квалитета крајњег производа и оптимизације поступка заваривања, а усмерено ка 

постизању уштеда с аспекта ангажовања људских ресурса, материјала и енергије. 

У циљу развоја нумерич ког модела за оптим иза цију процеса заваривања са аспекта улазих 

параметара, постављене су следеће хипотезе : 

Различите методе софтверске оптимизације могу да обезбеде модел ирање процеса 

заваривања чиме се омогућава управљање улаз н им параметарима према захтеваним 

механичко-металографским карактеристикама завареног спој а. Оптимизацијом се 

може постићи ефикасан и правилан избор п араметара заваривања чиме се знатно 

смањују потребни ресурси за доб ијање високог квалитета производа (материјал, 

енергиј а, људски ресурси и уређаји) . 

Улазни параметри процеса заваривања суштински одређују квалитет завареног споја, с 

аспекта његових механичких карактеристика (затезна ч врстоћа, отпорност на савијање 

и тврдоћа), м икроструктуре (величина и обл и к зрна), као и п ојаве прслина. 

Успостављањем корелациј е између улазних параметара процеса и финалних 

карактеристика завареног с п оја могу се дефинисати методе за процену квалитета 

завареног споја (механиLЈКо-металографских карактеристи ка), на основу улазних 

параметара процеса заваривања. 

Неповољне механичке и микроструктурне карактеристике завареног споја, код 

алуминијумских легура које су практично примењене у индустрији шинских возила, 

могу се потпуно елими нисати правилним избором параметара процеса заваривања, 

што представља дуготрајан процес код било каквих измена основн их матер ијала. 

П ретпоставља се да ће оптимизација процеса омогућити најбоља решења за значајно 

краће време, чиме се штеде важни ресурси у индустрији (време, материјал , енергија, 

ангажовање људских ресурса). 

База података експериментално одређених карактеристика заварених спојева код 

серије алумин ијумских легура које се практично примењују у индустр ији шинских 

возила може да омогући ефи касно креирање нумерич ког модела за оптимизацију 

п роцеса заваривања са аспекта улазних параметара и даље креирање софтвера као 

помоћног алата код избора оптималних параметара заваривања. Тренутно постојећи 

експериментални подаци за механичко-металографске карактеристике за варених 

спој ева алум инијумских легура се већином односе на генералне класе легура. 



Експериментално истраживање у предложеном раду којим ће се утврдити механич ко

металографске карактеристике заварених спој ева код серије алум и нијумских легура 

које се практично примењују у индустрији шинских возила допуниће постојећу базу 

знања и омогућити ус постављање потпуних корелациј а, као и вал идацију постављених 

нумерич ких модела. 

Методе истражи вања 

Истраживања планира на у оквиру докторске дисерта ције биће теориј с ка, експериментална 

и софтверс ка . Методе кој е ће се у раду користити су : 

Експериментал н е методе 

Нумерич ко моделирање 

Симулације 

Квантитати вна и квалитативна анализа података 

Процесни параметри заваривања имају пресудан утицај н а крај ње механичко

металографске карактеристике заварено г спој а. На те карактеристике директно ути чу 

термо-механичка напрезања у материј алу у току и након заваривања. Заваривање 

алуминјумских легура је посебно изазовн а област у практичној индустријској п римени , јер 
. . . 

чак и мале промен е структуре основн их материјала КОЈ И се заварују може довести до 

драстичних неповољних карактеристика завареног сп оја и појаве дефектних делова, LЈиме 

се онемогућава примена тако заваре н их елемената у реал ним системима, као што су 

структурни елементи вагона. 

Експерименталне методе ће укључивати израду заварених узорака различитим 

поступцима заваривања под разл ичитим условима и улазним п араметрима. Провера 

механич ко-металографских карактеристика материјала ће бити реализована на 

савременим уређајима за одређивање затезне и савој не чврстоће материјала. жилавости , 

тврдоће као и металографских карактеристи ка. За структурну карактеризацију и анализу 

квал итета експерименталних узорака, примениће се савремене методе и уређај и као што 

су оптич ка и SEM м и кроскоп ија. Мериће се релевантни параметри за квалитет заварен ог 

спој а. као што су: величина и облик зрна, ширина и структурни конституенти у зони 

за вареног сп оја; велич ина секундарних дендритних грана (ДАС), као главног показатеља 

брзи не хлађења; вел и ч ин а, присутност и расподела порозности, вел ичина и број прсл ина. 

Нумерич ко моделирање ће бити реализовано применом 1етоде ко н ач них елемената и 

других метода, што ћ е омогућити нумеричку а нализу механич ких карактеристика 

завареног спој а. Софтверске симулације понашања завареног спој а ће бити реализоване 

применом софтверских алата, уз коришћење нумерич ких резултата . Нумерички резултати 

ће се упоређивати са експериментално добијеним механич ким карактеристи кама 

заварених узорака алум инијумских легура, након чега ће се извршити анализа добијених 

резултата . Анализа експериментал них и нумеричких резултата ће обезбедити формирање 

мањег број а комбинација различитих улазних п араметара заваривања. Користиће се 



вишекритеријумски алати и статистичке корелације применом различитих метода 

процене. 

Сви експериментални узорци биће међусобно упоређиван и са циљем добијања најбољих 

механич ких и металографских карактеристика с аспекта области практичне примене . 

Експериментална студија ће омогућити валидацију и ун апређење оптимизационог модела 

тестирањем структура произ ведених према параметрима процеса доб ијеним 

оптимизационим моделом. На основу нумеричких и експерименталних резултата 

проучаваће се методе оптимизације за специфичне примене, на основу чега ћ е бити 

креиран софтвер са базом података, који ће омогућити да се на основу улазних величина 

одреде оптимални параметри заваривања као и пост-процесирања након заваривања у 

циљу добијања захтеваних карактеристи ка материјала. 

Оквирни садржај докторске дисертаци ј е 

Кандидат је планирао да докторска дисертација буде реал изована кроз седам поглавља: 

1. Увод 
2. Теоријска разматрања 
3. Експериментална истраживања 
4. Оптимизација поступка заваривања 
5. Анализа резултата 
6. Закључак 
7. Литература 

3. Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава закључак да 

је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема 

На основу пријаве теме докторске дисертације Комисија закључује да постоји потреба за 

рачунарском симулацијом и оптимизацијом поступка заваривања алуминијумских легура, 

што ће обезбедити унапређење карактеристика заварених спој ева. Докторска дисертација 

је усмерена на елементе у реалној примен и, при чему ће оптимизацијом поступка 

заваривања механичке и металографске карактеристи ке заварених делова бити 

прилагођени за специфичну примену у области шинске индустрије, што чини значајан 

научни допринос. 

Комисија закључује да ј е предложена тема докторске дисертације, са образложеним 

предметом као и циљевима рада, научним доприносима и очеки ваним резултатима, 

насталим досадашњим самостал ним истраживањима и детаљном анализом доступних 

научних радова у научном и стручном смислу, оригинална идеја. 



4. Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, предложене 

хипотезе, извора података, метода анализе са критеријумима науке уз поштовање 

научних принципа у изради коначне верзије докторске дисертације 

Кандидат Андреја Радовановић ће у СВОЈ ОЈ дисертацији обухватити све елементе 

савременог научно-истраживачког начина рада поштујући основне критеријуме науке, 

научних циљева и метода анализе, имплементациЈОМ постојећих и развијањем 

оригинал них идеја научног истраживања. 

У достављеној пријави те.ме, кандидат се служио одговарајућом терминологијом из 

области , која је предмет рада. Дефиниција предмета истраживања је усклађена са 

основним појмовим а, предложеним хипотезама и методама истраживања. Кандидат је 

показао изразиту способност да планира и реализује експерименте уз коришћење 

савремене .мерне и производне опреме и селекцију и анализу литературних извора. 

Циљеви истраживања 

алуминијумских легура 

су 

код 

проистекли из запажених недостатака заваривања 

реалних производа, односно постојања потребе за 

оптимизациЈОМ поступка заваривања, 

карактеристика заварених спојева. 

са аспекта механичких и металографских 

Узимајући у обзир да ће кандидат користити савремену опрему за експериментална 

истраживања (опрема за заваривање, као и опрема за испитивање механич ких и 

металографких карактеристика) и креирати нове аналитичке и нумеричке моделе 

симулације, добијен и резултати ће представљати оригиналан допринос истраживачкој 

области . 

5. Преглед научно-истраживачког рада кандидата 

Кратка биографија кандидата 

Андреја Радовановић ј е завршио основну ш колу "Драгиша Михаиловић'' у Крагујевцу, а 

након тога Прву техничку школу у Крагујевцу, као грађевински техничар за нискоградњу. 

Школске 2009/201 О. године уписао је Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, 

студијски програм машинско инжењерство . Основне академске студије завршио је 2012. 
године на модулу информатика у инжењерству, са просечном оценом 8.17. Дипломски рад 
из предмета Коначни елементи 1 "Генерисање ЗД модела кости на основу 20 DICOM 
снимака", под менторством проф. др Мирослава Живковића, одбранио оценом 1 О. 

Мастер академске студије на модулу Информатика у инжењерству уписао је ш колске 

20 12/20 13. године на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, и завршио их 20 14. 
године, са просечном оценом 9.13. Мастер рад из предмета Пројектовање информационих 
система и база података "Информациони систем центра за социјалну помоћ'', под 

менторством проф . др Милана Ерића , одбранио је оценом 1 О . 



Докторске академске студије (ДАС) уписао је школске 20 14/15. године на студијском 

програму Машинско инжењерство. научна област Примењена информатика и рачунарско 

инжењерство. Токо 1 прве две године ДАС успешно је положио све испите предвиђене 
наставним планом и програмом. У склопу реализованих активности прикупљена је 

литература и реализовани су експерименти из области теме докторске дисертације, на 

основу којих су публиковани радови . 

Досадашњи научно-истраживачки рад и интересовања тежишно су усмерена на области 

при1'1ење н е и нфор1'1атике и рачунарског инжењерства, као и области композитних 

материјала, ЗД штампе и реверзног инжењеринга. У септембру 20 15. године изабран је у 
истраживачко звање истраживач-сарадник на период од 3 године на Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Као инжењер заваривања поседује више од 3 године искуства у области заваривања 
. , Милановић инжењеринг" а касније .. Sieme11s MoЬi li ty" где се бавио проблемати ком 

заваривања алуминијумских компоненти у области шинске индусти рје. 

Тренутно је запослен у "IMW lnstitLrt doo Luznice" као Директор Института. Институт се 

бави испитивањима металних делова Ј\rетодама са и без разарања. 

Научно-истраживачки рад 

Као аутор или коаутор објавио је укупно 7 радова у научно-стручнИЈ\ 1 часописима, 

као и на међународним и домаћим научно-стручним скуповима. 

Списак објављених радова: 

М23 (Рад у међународном часопису) 

l. enad Grtrj ovic, Fatima Zivic, Miroslav Zivkovic. Milan Sljivic, Andreja Radovanovic, 
Luka Bukvic, Mi los Mladenovic, Aleksandar Sindjelic, CL1sto111 design of furnituгe 

elements Ьу fused fi lament fabгi catio 11 , Proceedings of the Institt1tion of Mechan ica l 
Engineeгs, Part С: journal of Mecl1anical Eпgineering Science, 20 17, Vol. 23 1, No. 1, рр. 
88-95, ISS : 0954-4062 

М24 (Рад у часоп 11су међународног значаја вернфнкованог посебно 1 одлуком) 

1. F. Zivic, N. Grtrjovic, S. Mitrovic, D. Adamovic, У. Petrovic, А. Radovanovic, S. Duric 
and N. Palic: Fгiction and Adhesion 1n Poю trs Biomateria l Strtrcture. TriЬo l ogy i11 
lndustr·y, Уо!. 38, о. 3, 20 16, рр. 361 -370, ISS 0354-8996 

МЗЗ (Саопштење са међународног скупа штампано у uелшш) 

1. enad Grujovic. Mi lan Slj ivic, Fatima Zivic, Anclreja Radovanovic, Milos Mladenovic, 
Primena ad it iv11e proizvodпe тeнno l og ije za kompoziтne p1·ototipove е l еmепата 



gradevinske stolarije unapredene sa aspekta eneгgetske efiкasnost i , XIII Medtinarodna 
Konferencija odrzavanja i proizvodnog inzenjeringa KODIP-2015, Budva, 24-
27.06.2015. ISBN 978-9940-527-35-8, br. stгane 289-294. 

2. Nenad Grujovic, Miroslav Zivkovic, Fatima Zivic, Milan Slj ivic, Andreja Radovanovic, 
Mi los Mladenovic, Cost Optim ization of Add itive Mant1facturing in Wood lndustry, 12th 
International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering 
and lnfromation Technology - DEM I 2015, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 29 - 30 
maj 20 15., рр.275-286, ISBN 978-99938-39-53-8 

3. Fatima Zivic, enad Grujovic, Slobodan Mitюvic, Dгaga11 Ada111ovic, Vojislav Petrovic, 
Luka Bukvic, Andreja Radovanovic, Influence of tl1e Biomaterial Porosity on the Host 
Tissue Response, the Friction and Adhesion, SERBIA TRIВ ' 15, l 4th International 
Co11 ference on Tribology, Belgrade, SerЬi a, 13 - 15 Мау, 20 15., рр. 475-484, ISBN 978-
86-7083-857-4 

М34 (Саопштење са међународног скупа штампано у изводу) 

1. enad Grujovic. Milan Sljivic, Mi roslav Zivkovic, Fatima Zivic, Andreja Radovanovic, 
Milos Mladenovic, Applicat ion of new composites for Fused Deposition Modeling 
(FDM) technology in wood indt1stry, The 20 Anniversary YUCOMAT 20 15 conference, 
Негсеg Novi, Montenegro, 3 1.08. -04.09.2015 . ISB 978-86-9 199 111 -0-2, br. strane 65. 

М63 (Саопштења са националног скупа штампана у целини) 

1. Andreja Radovanovic, Mi los Mlade11ovic, Milan Bojovic, Niko la Jovanovic, Nenad 
Grt1jovic, Miroslav Zivkovic, Fatima Zivic, Mogucnost primene tehnologija br·ze izrade 
prototipova u drvnoj industriji , YU JNFO konferencija, рр.479-484, ISBN: 978-86-
85525-15-5, Kopaonik - SrЬija , 20 15. 

6. Предлог за ментора са његовим референцама којима се доказује испуњеност 
услова за менторство 

Ком исиј а предлаже да ментор ове докторске дисертације буде др Ненад Грујовић , редовни 

професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Проф. др Ненад 

Грујовић је објавио укупно 14 радова категорије М20 и преко 60 радова на међун ародним 
научним скуповима, као и у националним научним часописима. 



Референце којима се доказује испуњеност услова за менторство 

1. Shaпna У., Grujovic N., Zivic F" Slavkovic У" lnfluence of Porosity оп the Mechaпical 

Bel1av ior during Uniax ial Compressive Testing on Voronoi-Based Open-Cell Aluminium 
Foam, Materials, 20 19, 12, 104 1, doi:I0.3390/ma l2071041, ISSN: 1996- 1944, М2 1 

2. Sharma У" Zivic F" Grujovic N. , ВаЬсsап N" Babcsan Ј. , Numerical Modeling and 
Experimental Bel1avior of Closed-Cell Aluminum Foam Fabricated Ьу the Gas Blowing 
Method under Compress ive Loading, Materials, 20 19, 12, 1582; 

doi: 10.3390/ma 1 2 1О1 582, ISS1 1996-1944, М2 1 

3. N. Grujovic, F. Zivic, М. Zivkovic, М. Sljivic, А. Radovanovic, L. Bukvic, М. 

Mladenovic, А. Sindjelic, Ct1 stom design of furnitшe elements Ьу ft1sed filam ent 
fabri catioп , Proceedings of the lnstitt1tion of Mechanical Engineers, Part С: Journal of 
Mechanical Engineering Science. 20 17, Уо\. 23 1, о . 1, рр . 88-95, ISS : 0954-4062, 

М23 

4. У. Rankovic, Ј. Radu lovic, N. Grujovic, D. Divac, eural Netwoгk Model Predictive 
Control of oп liпear Systems Using Genetic Algorithms, Journal of Computers, 
Commtinications & Coпtrol , Vol.7. о.3 , рр. 516-525, ISSN 184 1-9836. 20 12, М23 

5. Mi los Stojkovic, Jelena Milovanovic, ikola Vitkovic, Miroslav Trajanovic, Nenad 

Grujovic, Vladimir Mil ivojevic. Slobodan Milisavljevic and Stanko Mrvic, Reverse 
modeling and solid fr·ee-form fabr·ication of sternum implant, Austгalasian Physical & 

Engineeriпg Science in Med i ci пe, Vol.33, о. 1 3246, ISSN О 158-9938, Doi 

I0.1007/s l3246-010-0029-I , 2010, М23 



На основу свега наведеног у претходним тачкама овог извештаја Комисија доноси 

следећи 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Андреја Радованов11Ь, мастер инжењер машинства, испунио је све предвиђене услове 

за одобрење израде докторске дисертације. 

Предложена тема докторске дисертације је оригинална и има научну заснованост. 

Предложена методологија израде докторске дисертације је у складу са научним 

принципима. Очекивани резултати докторске дисертације требало би да представљају 

оригинални научни допринос у симулацији и опт 11 мизацији поступка заваривања 

алуминијумских легура. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета 

у Крагујевцу и Већу за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу да 

наведену предложену тему за докторску дисертацију: 

РАЧУНАРСКА СИМУ ЛАЦИЈА И ОПТИМИЗАЦИЈА ПОСТУПКА ЗАВАРИВАЊА 

АЛУМИНИЈУМСКИХ ЛЕГУРА 

прихвати и одобри њену израду кандидату Андреји Радовановићу, маст. 11нж. маш. 

Комисија предлаже да ментор ове докторске дисертације буде др Ненад Грујовић, 

редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У Крагујевцу, 

02.02.202 1. год. 

1. 
др Ненад ГрујМШћ, редовни професор - председник Комисије 
Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Уже научне области: Примењена механика, Примењена информатика 

2. ира~~~ин~~ 
др Фатима ЖнвиЬ, доцент - члан 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Ужа н област: роизводно машинство 

3. 

4. 
др Владимир М11лованов11 доцент члан 

Факултет инжењерских наука, Универ итет у Крагујевцу 

У~а јјаУ'}Ш област: Експериментална механика 
5. С;,!!, Qt€.(М/ц-d ~ -

др Душан Петковић , доцент - члан 

Машински факултет, Универзитет у Нишу 

Ужа научна област: Производни системи и технологије 


